
GŁÓWNE SKŁADNIKI I WŁAŚCIWOŚCI

KARTA PRODUKTU

Pianka do mycia rąk On 
Guard™

• Dodatek mieszanki olejków eterycznych On 
Guard wzbogaca działanie myjące pianki, 
wyróżniając ją na tle innych produktów.

• Pikantny i cytrusowy aromat On Guard pobudza 
zmysły.

• W ofercie dostępny jest również dozownik 
dōTERRA. Można go zakupić w zestawie z pianką 
do mycia rąk lub osobno.

• Pianka do mycia rąk jest dostępna w 
pojedynczym opakowaniu lub dwupaku.

OPIS PRODUKTU 
Dzięki sile olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość), pianka do mycia 
rąk On Guard pozwala korzystać z zalet jednej z 
najpopularniejszych prawnie zastrzeżonych mieszanek 
olejków eterycznych dōTERRA. Pianka do mycia rąk On Guard 
czyści dłonie, zapewniając orzeźwiający aromat olejków 
eterycznych. Dzięki niej skóra pachnie cytrusową świeżością.

UŻYCIE 

• Pianka do mycia rąk On Guard pozwala poczuć czyszczącą 
moc olejków z certyfikatem CPTG™.

• Postaw piankę do mycia rąk przy umywalce lub 
kuchennym zlewie, aby korzystać z niej każdego dnia.

• Wzmocnij doznania dzięki olejkom eterycznym zawartym w 
pozostałych produktach z serii On Guard™.

SPOSÓB UŻYCIA
Napełnij dozownik pianką do mycia rąk On Guard. Naciśnij 
jeden lub dwa razy pompkę dozownika, aby nanieść piankę 
na dłoń. Wmasuj w wilgotną skórę dłoni, a następnie 
dokładnie spłucz.

UWAGI 
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z 
oczami i uszkodzoną skórą. Przechowywać w suchym i 
chłodnym miejscu, unikając wystawiania bezpośrednio na 
światło słoneczne.

SKŁADNIKI
Woda (Aqua), sól sodowa kwasów tłuszczowych oleju 
kokosowego i kwasu glutaminowego, polisorbat 20, 
lauroamfooctyl sodu, fenoksyetanol, olejek ze skórki słodkiej 
pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), hydroksyetyloceluloza 
cetylu, glikol kaprylowy, olejek z pączków goździków (Eugenia 
caryophyllus), olejek z liści cynamonowca cejlońskiego 
(Cinnamomum zeylanicum), olejek z kory cynamonowca 
cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum), olejek z liści 
eukaliptusa (Eucalyptus globulus), olejek z liści rozmarynu 
(Rosmarinus officinalis), wodorotlenek sodu, kwas cytrynowy, 
sól disodowa kwasu wersenowego, aldehyd 
heksylocynamonowy, eugenol, limonen.
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